Tal for anmeldte arbejdsskader relateret til COVID-19
Datatræk pr. 30. august 2021 kl. 7.00
Tabel 1: Antal oprettede sager
Antal oprettede sager

9.656

Ulykker

1.289

Erhvervssygdomme

8.367

Tabel 2: Antal afgjorte sager
Anerkendt

Afvist

Afvist - Ej retligt/ej svar*

1827

660

1309

Forgiftning

344

16

235

Vaccination

18

<5

21

Øvrige + uoplyst

12

<5

9

1.209

9

686

233

38

123

Psykiske lidelser

<5

161

30

Øvrige + uoplyst

10

433

205

Antal afgjorte sager fordelt på
skadeart, slutdiagnose og sagsudfald
Ulykker

Erhvervssygdomme

COVID-19
Hudsygdomme

*Disse sager er anmeldt til AES, men afvist grundet én af følgende grunde. 1) Tilskadekomne har trods rykkere ikke svaret på AES’
henvendelser om de nødvendige oplysninger. Sagerne kan genoptages, hvis de nødvendige oplysninger indsendes efterfølgende. 2) Sagen
er afvist fordi tilskadekomne ikke er omfattet af loven.

Oprettede sager
Tallene for oprettede sager dækker over de arbejdsskadesager, som er blevet anmeldt til AES. En sag tæller
først med i statistikken, når den er blevet oprettet af en sagsbehandler i AES’ sagsbehandlingssystem, og der er
således en mindre forsinkelse mellem anmeldelsen og oprettelsen. Hertil kommer, at ulykkessager anmeldes
direkte til forsikringsselskaberne og selvforsikrede arbejdsgivere, hvoraf kun en andel oversendes til AES, når
givne forudsætninger er opfyldt.
Der vil således være arbejdsskadesager, der endnu ikke er oversendt fra forsikringsselskaber eller
arbejdsskadesager, der ikke er anmeldt på nuværende tidspunkt. Det reelle antal arbejdsskadesager kan derfor
være højere end nærværende tal angiver.
Afgjorte sager
Størstedelen de afgjorte sager relateret til COVID-19 er anerkendt.
Udover sager om smitte med COVID-19 modtager AES løbende anmeldelser om andre sygdomme relateret til
pandemien. Størstedelen af de afviste sager drejer sig ikke om diagnosen COVID-19, men om øvrige sager
relateret til pandemien.
Tabel 3: Fordeling på køn
Køn på den tilskadekomne

9.656

Kvinder

6.979

Mænd

2.677

Tabel 4: Fordeling på alder
Alder på den tilskadekomne
26 eller derunder

9.656
777

27-36

1.847

37-46

2.313

47-56

2.731

57-66

1.913

67 eller derover

75

Tabel 5: Fordeling på regioner
Regioner
Ingen region angivet

9.656
70

Region Hovedstad

4.095

Region Sjælland

1.568

Region Syddanmark

1.260

Region Midtjylland

1.877

Region Nordjylland

786

Tabel 6: Fordeling på brancher
Branche som den tilskadekomne arbejder i

9.656

Hovedbranche: Sundhedsvæsen og
social foranstaltninger

5.531

Hovedbranche: Offentlig forvaltning
og forsvar, socialsikring

Hospitaler

2.430

Plejehjem

956

Aldersintegrerede institutioner

413

Hjemmehjælp

268

Børnehaver

204

Døgninstitutioner for personer med psykiske handikap

148

Alment praktiserende læger

134

Døgninstitutioner for personer med fysisk handikap

106

Fysio- og ergoterapeuter

94

Skolefritidsordninger og fritidshjem

79

Andre sociale foranstaltninger uden instituti

75

Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre

72

Vuggestuer

72

Praktiserende tandlæger

59

Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.

54

Beskyttede boliger o.l.

53

Dagcentre mv.

43

Revalideringsinstitutioner

41

Andre former for institutionsophold

35

Døgninstitutioner for børn og unge

35

Institutionsophold med sygepleje i.a.n.

32

Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæm

26

Praktiserende speciallæger

26

Fritids- og ungdomsklubber

25

Flygtninge- og asylcentre

23

Øvrige + uoplyst

28
973

Generelle offentlige tjenester

496

Politi

192

Administration af sundhedsvæsen, undervisning

83

Brandvæsen

81

Administration af og bidrag til erhvervsfremm

61

Forsvar

32

Øvrige + uoplyst

28

Hovedbranche: Undervisning

862
Folkeskoler o.lign.

422

Tekniske skoler og fagskoler

129

Gymnasier, studenter- og HF-kurser

84

Specialskoler for handicappede

67

Videregående uddannelser på universitetsnivea

67

Ungdoms- og efterskoler

32

Anden undervisning i.a.n.

27

Videregående uddannelser ikke på universitets

25

Øvrige + uoplyst
Hovedbranche:
Fremstillingsvirksomhed

611
Forarbejdning af svinekød
Fremstilling af farmaceutiske præparater
Øvrige + uoplyst

Hovedbranche: Øvrige + uoplyst

275
36

Restauranter

28

Ikke-finansielle holdingselskaber

26

VVS- og blikkenslagerforretninger

25

El-installation

20
315
376

Kontrol af levnedsmidler

52

Arbejdsformidlingskontorer

48

Vikarbureauer

39

Almennyttige boligselskaber

36

Almindelig rengøring i bygninger

20

Kombinerede serviceydelser

20
161
303

Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejea

30

Apoteker

24

Øvrige + uoplyst
Hovedbranche: Kultur, forlystelser
og andre serviceydelser

29

Banker, sparekasser og andelskasser

Øvrige + uoplyst
Hovedbranche: Engroshandel og
detailhandel - Reparation af
motorkøretøjer

307

450

Øvrige + uoplyst
Hovedbranche: Fast ejendom,
udlejning og forretningsservice m.v.

9

249
277

Religiøse institutioner og foreninger

119

Fagforeninger

46

Andre organisationer og foreninger i.a.n.

41

Øvrige + uoplyst

71

Hovedbranche: Transport og
godshåndtering - information &
kommunikation

273
Passagertransport med regional- eller fjernto

42

Serviceydelser i forbindelse med luftfart

36

Speditører

36

Rutebuskørsel, by- og nærtrafik

24

Øvrige + uoplyst

135

Tabel 7: Fordeling på anmeldelsesdiagnose
Anmeldelsesdiagnoser

9.656

Ulykker

1.289
Forgiftning
Skadens art uoplyst
Vaccination
Øvrige + uoplyst

Erhvervssygdomme

1.049
36
187
17
8.367

Albuesygdomme

111

Hudsygdomme

916

Infektionssygdomme

6.592

Psykisk sygdom/gener

261

Skuldersygdomme

106

Øvrige + uoplyst

381

Vigtig information om de præsenterede data
AES gør opmærksom på, at data kan ændre sig, også tilbage i tid, alt efter hvilket tidspunkt, data trækkes
på.
AES modtager og afgør løbende COVID-19 sager, hvortil der kan ske om-journalisering af sagerne i løbet
af sagsbehandlingen. I sagsoplysningen kan det fx vise sig, at sager, der oprindeligt er registreret som
COVID-19 sager, i stedet vedrører andre forhold relateret til pandemien, eller sager som oprindeligt er
registreret som ulykker viser sig reelt at være erhvervssygdomme i løbet af sagsbehandlingen. Sagerne
kan desuden blive ændret i forbindelse med ankesagsbehandling i Ankestyrelsen. Derfor kan sager
optræde forskellige steder i datatrækket på forskellige tidspunkter.
Sager vedrørende anmeldelse efter COVID-19 vaccination indgår fra uge 11 i opgørelsen, for ulykker.
Flere parametre i datasættet er dynamiske, idet de enkelte kategorier i datasættet er oprettet løbende i
takt med, at sager anmeldes, og der er brug for nye kategorier. Det gælder eksempelvis brancher og
skadeart/diagnose. Opdelingen i brancher sker efter samme metode som i AES’ årsstatistikker, om end
der i datatræk for COVID-19 er mulighed for en yderligere opdeling i underkategorier under hver branche,
hvilket bl.a. er gjort for branchen ”Sundhedsvæsen og social foranstaltning”.
For tabel 6 og 7 er alene vist de største kategorier. Mindre kategorier er lagt ind under ”Øvrige + uoplyst”
af hensyn til beskyttelse af personoverførbarhed samt relevans. Derfor vil mængden af kategorier ikke
kunne sammenlignes mellem de enkelte ugentlige datasæt.
Spørgsmål til ovenstående kan stilles til presseansvarlig Christian Frederik Mortensen på telefon 2056 8702 eller
cfm@atp.dk.

